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FORENINGSOVERSIGT:
Strellev Sogneforening:
Formand: Dennis H. Pedersen 75 25 09 59
Sognets hjemmeside:
www.strellev.dk
Hjemmesideansvarlig: Poul Nielsen
30 11 07 65
E-mail: poul@rgb-web.dk

Kasserer: Knud Jensen
75 24 56 83
Jagtforeningens hjemmeside:
www.strellevjagt.dk
SLGU:
Forretningsudvalget:
Formand, PR:
Kent H. Sørensen
60 29 67 61
Kasserer: Tina Skak
30 11 18 29
Strellev Menighedsråd:
Formand: Agnethe L. Jensen 75 24 50 62 Sekretær: Mia Ditlevsen
Kasserer: Anders Peter Breum 75 24 44 82
Graver: Corrie Van der Veen 75 25 00 90 Udvalgsformænd:
21 75 17 19
eller 22 51 15 42 Fodbold: Johan Jorna
61 54 90 66
Kirkeværge: Birgitte Kudsk
75 25 00 69 Håndbold: Lene Heiselberg
28 55 16 90
Kirkens hjemmeside: www.strellevkirke.dk Gymnastik: Lone Clausager
Billard: Anders Jensen
75 25 03 87
Badminton: Bjarne Vestergård 21 72 42 44
Præster:
Else Juul
75 24 40 65 Volleyball: Kent H. Sørensen 60 29 67 61
22 26 42 75
Jens Thue Buelund
75 24 46 62 Bodybike: Lars C. Nielsen
Ungd.klub: Marianne Bargisen 24 98 05 11
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55
Formand: Dorte Lundgaard
75 25 03 53 Sommerfest: Tina Jørgensen 30 13 04 95
Revy:
24 65 93 37 Revy til sommerfest:
revy@lyne.dk
21 22 23 38
annikabertelsen@bbsyd.dk
Sportsuge: Tina Skak
30 11 18 29
72 15 51 79
Lyne Friskole:
75 25 00 11 Telt: Kasper Lauridsen
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk
75 25 03 83
Formand: Martin H. Jensen
24 86 07 50 Lyne Hallen:
40 35 03 99
Leder: Klaus Korsholm
25 30 68 84 Formand: Egon Sørensen
Bestyrer: Tina Jørgensen
30 13 04 95
E-mail: hallen@lyne.dk
Strellev Puljepasningsordning:
Formand: Lone Clausager
75 24 42 75
Bladudvalget:
Kontaktperson: Inger Jensen 75 25 03 87
Strellev Vandværk:
E-mail: iajensen@bbsyd.dk
Formand: Bent Gregersen
75 25 01 70
Strellev Jagtforening:
Formand: Ernst Øllgaard
75 25 02 75
E-mail: e_r@bbsyd.dk

Redaktionen ønsker bladets læsere
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
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For Strellev Sogneforening.

Anna og Sigurd flytter til Malle i Horne
Sogn hvor de bliver husmandsfolk på
matr. nr. 8a Malle ejerlav. Anne og Sigurd får fire børn. Dagny, Ester, Søren
og Elly.
Parret flytter til Uldbæk i Lyhne sogn,
han som invaliderentenyder og Anna
ernærer sig som syerske. Sigurd Bernhard Madsen dør 6. september 1954 og
bliver begravet på Strellev kirkegård.
Anna flytter fra Uldbæk og bosætter sig
Lyhnevej 35 i Strellev, som hun køber
år 1956.
Fra nu og til hun dør den 16. marts
1999 på Vinkelvej i Ølgod, er hun

kendt som "Anna Sypige fra StrelAnna Sypige i Strellev.
Anna Olesen Øllgaard er født i 1904,
hun er 7. barn af Hans Olesen Øllgaard
og Mette Karoline Lauridsen i Tarp,
Strellev sogn. Hun går i skole i den nye
skolebygning der er bygget 1909 og
Skolelæreren hedder Hans Lauridsen,
han er den første lærer på den nye skole
i Strellev.
Hun bliver gift 5. august 1924 i Strellev
med Sigurd Bernhard Madsen, født 28.
juli 1900 i Kjærgaard, Strellev, søn af
Mads K. Madsen og Pouline Nielsen.

lev". Selv i en høj alder syede hun.
Hendes egne kjoler var også fra
hendes egen hånd.
Anna Olesen Madsen var enke i 45
år og var kendt viden om som
"Anna Sypige".

ler adgang til badeværelse. Der er et
køkken med afløb og kogeinstallation. Der er nu elektricitet og varmekilden er el-ovne og el-paneler.
Vandforsyningen er privat, alment
vandforsyningsanlæg. Seneste om- /
tilbygning er fra 1995, Da er sikkert
Huset Lynevej 35 i Strellev er op- den 21 m2 uopvarmede udestue
ført i 1949 af plader af fibercement. kommet til.
Oplysningerne er fra BBR. De er
Taget er cementsten.
Det er kun 45 m2 stort og ligger på hentet på nettet af Inger den 12. oken grund på 332 m2. Der er 2 vætober 2015.
relser. Der er nu et vandskyllende
toilet men hverken badeværelse el-

Nyt fra
Forsamlingshuset

TAK
Hermed sendes en stor tak til Strellev/Lyne Støtteforening for de
mange penge vi igen i år blev tildelt til Strellev Forsamlingshus.
Vi har købt følgende for pengene:
En Industrikaffemaskine, renovering af køkkengulv og en ny ekspansionsbeholder.
Venlig hilsen bestyrelsen for forsamlingshuset
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KÆMPE JULEMARKED 2015
Kom og vær med
Forsamlingshuset arrangerer julemarked med basar, fiskedam
og fællesspisning fredag den 20. november kl. 17.00.
Der serveres ribbenssteg med kartofler, sovs, rødkål og chips
for 70,- kr. Børn halv pris.
Vi regner med at blive på den anden side af hundrede mennesker, så kom og få
en god plads.
Basaren åbner kl. 17.00 - og der er fine gevinster at tage numre i. Middagen
serveres kl. 18.00.
Skulle man være interesseret i at donere en gave til basaren, bedes den afleveret
hos Birthe Pedersen eller Dorte Lundgaard et par dage før markedet.
Aftenen sluttes med udtrækning af gevinster ca. kl. 20.30.
Alle er velkomne til festen!
Mad bestilles på tlf. 6124 0845, 3011 7903 eller 7525 0353

HUSK
At der hver torsdag er ”hyggeformiddag”
i forsamlingshuset fra 9.30 - 11.30.
Kaffe og rundstykker med ost og marmelade for 20,- kr.
Venlig hilsen Menighedsrådet og Forsamlingshuset.

Obs! Vinterfesten med lokalrevy i Strellev Forsamlingshus er fredag den 26. februar 2016.
Se mere i næste nummer.
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Strellev Sogneforening
Så er det tid igen til at sælge medlemskort til
Strellev Sogneforening

Strellev Sogneforening sælger medlemskort i perioden frem mod årsskiftet. Bestyrelsen vil komme rundt som traditionen byder og håber på et godt salg til
nuværende medlemmer og meget gerne også til nye medlemmer. Alle er meget
velkomne til at støtte op omkring foreningens arbejde.
I år vil medlemskortet mod normalt dække over 2 år, dette er en lille teknikalitet, som bevirker at medlemskort fremover sælges for det kommende år, modsat
i dag hvor medlemskortet sælges sidst på året.
Prisen er fortsat 100 kr. pr. person, og i disse moderne tider tager Sogneforeningen imod kontanter naturligvis, men også Mobile Pay og Swipp.
Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.30 i
Strellev Forsamlingshus.
Mødeleder er ??
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"Der skal ske noget nyt i Strellev”
Varde kommune vil gerne have, at sportspladsen bliver brugt til noget andet,
når nu der ikke spilles fodbold på den mere.
Indtil videre er der forslag om havetraktortræk-bane og ridebane/
ringridningsbane.
Utraditionelle forslag modtages gerne!
Har du et godt forslag til anvendelse så send det til strellev@bbsyd.dk
Herefter vil Sogneforeningen sammen med Varde kommune finde ud af, hvad
der skal ske med arealet"
Mvh Sogneforeningen.

Strellev Sogneforening udlejer flagallé i Strellev for 500 kr. til bryllupper og
andre private fester, hvor folk ønsker det.

En jerncontaineren står på p-pladsen ved Tarpvej. Sogneforeningen håber meget, at I fortsat
husker at støtte os ved, at I smider jeres gamle
jern i containeren.

STRELLEV REVYEN
Nu er det ved at være tid, hvor vi gerne hører fra dig, hvis du har oplevet eller
hørt noget og tænkt: ”DET ER LIGE TIL REVYEN”.
Send en mail til Annika Bertelsen, så vi kan bruge det til VINTERFESTEN til
februar 2016 på:
annikabertelsen@bbsyd.dk
Hilsen Revyholdet
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TAK
Tusind tak for opmærksomheden ved
vores 10 års fødselsdag.
Tak for taler, blomster og gaver.
Tak til alle jer der kom forbi og hilste på.
Med venlig hilsen
Lyne Friskole

Sammen i leg og læring

LYNE FRISKOLE
INVITERER ALLE TIL

ÅBEN SKOLE
TORSDAG d. 5. NOVEMBER
KL. 16-19
RUNDVISNING
ARBEJDENDE VÆRKSTEDER
MALERIUDSTILLING FRA GALLERI ØSE
MØD ELEVERNE, LÆRERNE OG BESTYRELSEN
KAFFE OG KAGE
HILSEN ELEVER OG LÆRERE
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Sammen i leg og læring

LYNE FRISKOLE
INVITERER TIL

INFORMATIONSMØDE
OM DEN KOMMENDE BØRNEHAVEKLASSE

ONSDAG den 13. JANUAR KL. 16.00 - 17.30
OBS! Vinteråbningstid kl. 8.00 - 19.00 i Dagli’ Brugsen Lyne fra 1. november 30. april
Sommeråbningstid kl. 8.00 - 20.00 i Dagli’ Brugsen Lyne 1. maj - 30. oktober

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
75 25 00 08
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 19.00
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Fra stidag 3/10 2015
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Fra høstgudstjenesten 20/9 2015 og dekorationer af Corrie
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Det er snart tid til at gentage sidste års store succes
Lørdag den 5. og lørdag den 12. december skal der igen afholdes et juleværksted
På Mallevej 19 i Horne. Vi vil lave en fin dørkrans og borddekoration, eksempelvis et miniature juletræ eller en julelagkage med lys. Medbring din egen potte, vase eller lignende, og så vil der være rig mulighed for at være kreativ. Man
kan også medbringe glas krukker, disse kan vi dekorere, og forvandle til flotte
lys. Vi starter kl. 9.30 og slutter kl. 13.30.

Der vil være kaffe/te og frokost.
Arrangementet er inklusiv gran, oasis og pynt.
150 kr. pr. person.
Tilmelding foregår via telefon eller mail (att. juleværksted)
Tlf. 2251 1542 Mail; corrievanderveen@hotmail.com
Alternative datoer efter aftale (minimum 4 deltagere)
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STRELLEV JAGTFORENING

Fællesjagt:

Lørdag den 19. december 2015 kl. 9.00
Mødested: Jens Møller Madsen
Kærgårdvej 15, Strellev

Rævejagt:

Lørdag den 30. januar 2016
Morgenkaffe kl. 9.00 i Forsamlingshuset
Rævejagt
kl. 9.30
Frokost i Forsamlingshuset.
Tilmelding til formanden, tlf. 7525 0275 / 2042 5188.

Generalforsamling:
Lørdag den 30. januar 2016 kl. 19.00 i Forsamlingshuset
Der serveres traditionen tro gule ærter mm.
Pris for jagt:

175,-

Pris for jagt og generalforsamling:

300,-

Tilmelding til Ernst Øllgaard.
Alle med gyldigt jagttegn er velkomne på rævejagten.

13

Så er det igen tid til motionsbadminton i Lyne Hallen.
Vi kan i år tilbyde følgende tider:
Mandag 19.30-20.30
Mandag 20.30-21.30
Onsdag 19.00-20.30 (dog kun 2 baner - enkelte aflysninger kan forekomme
pga. volleyball kampe)
Prisen pr. bane er 1600,- kr.
Opstart for motionister er første mandag i september, og sidste træningsaften er
sidste mandag i marts
Betaling skal ske via www.slgu.dk
Ved spørgsmål kontakt Bjarne Vestergaard 2172 5244
Vel mødt og god sæson.

Herover billeder fra menighedsmødet i Strellev Forsamlingshus
den 20. oktober 2015
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Alle Helgensgudstjeneste
Søndag den 1. november 2015 kl. 16.00
Ved denne gudstjeneste vil de døde siden sidste
Alle Helgen blive mindet ved navns nævnelse.
Der vil være mulighed for efter gudstjenesten at sætte et lys ud på
jeres kæres grave. Lysene vil stå i våbenhuset klar til at blive tændt
efter gudstjenesten - hvis I ønsker det.

ADVENTSGUDSTJENESTE
Søndag den 29. november kl. 10.30
Sangere fra Ølgod under ledelse af Dorte Lundgaard
medvirker.
Efter gudstjenesten inviteres alle til frokost i Strellev Forsamlingshus.

Champagnegudstjeneste
Torsdag den 31. december kl. 16.00
Start nytårsaften med festgudstjeneste i Strellev Kirke.
Efter gudstjenesten bydes der på et glas champagne, så vi
kan ønske hinanden Godt Nytår før vi går hver til sit!
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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2014/2015
STRELLEV KIRKE
November:
1. Alle Helgens
Dag
16.00
8. 23. s. e. trin. Ingen
15. 24. s. e. trin. 9.00
22. Sidste s. kirkeåret
9.00
29. 1. s. i advent 9.00
December:
6. 2. s. i advent
13 3. s. i advent
20. 4. s. i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. Juledag
27. Julesøndag
31. Nytårsaften

Juul
Juul
Ingen
Juul

10.30 Buelund
Kirkefrokost
9.00 Buelund
Ingen
15.00 Juul
10.30 Buelund
Ingen
Ingen
16.00 Juul
Champagnegudstjeneste

EN PRÆST PÅ SYGEHUSET…
Henvendelse er nødvendig, når der
ønskes besøg.

2016
Januar:
1. Ingen

KIRKEBIL
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, bestilles Palles Taxi,
tlf. 75 24 56 92.
Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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K i rk e n y t
Som en gennemlyst engel.
En lørdag aften før Alle Helgens Søndag var TV tændt for programmet Før
Søndagen (sendes nu på DR K kl. 19.45
netop om lørdagen). Et kor sang salmen
”Helgen her og helgen hisset” (nr. 573 i
DDS). Uundgåeligt spørger en lyttende
pige på 7 år: ”Hvad er en helgen?” Og
hendes mor forklarer noget om gamle
dage, hvor der var folk, der troede så
meget på Gud og gjorde så mange gode
gerninger, at Gud tog dem lige op i
Himlen. De blev kaldt for helgener, og
de skulle fejres på deres fødselsdage, så
folk kunne lære af dem; men mor kunne
godt mærke, at det, hun havde forklaret
til pigens hoved, ikke havde gjort hende
klogere i hjertet.
En søndag efter gik de i kirke. En gammel gotisk kirke var det med himmelstræbende vinduer og glasmalerier.
”Hvad er det for nogen, der er billeder
af i vinduerne?”, spørger pigen. ”Det er
helgener”, svarer hendes mor.
Og så kom det forunderlige blik i barnets øjne, som fortæller, at noget er faldet på plads i tanke og hjerte: ”Jamen,
så véd jeg, hvad en helgen er. Det er én,
som lyset skinner igennem”, sagde pigen. Med den største lethed forklarer
hun helgenens særkende. En helgen er
én, som lyset fra Guds kærlighed skinner igennem. Han eller hun åbner sig og
tager slet og ret imod af Gudsgodt for at
kunne give videre af Hans gode, livgi-

vende lyskraft.
Til Alle Helgen takker vi Gud for dem,
der har stået os så nær, at kærlighedens
lys skinnede igennem dem på os. I den
store verden, hvor de kloge rådslår og
kævles, og de mægtige forhandler og
strides om at forbedre verden, blev vore
kære afdøde til godhed for os i vores
lille verden. De havde måske nok kun
ringe indflydelse på verdens gang. De
var tilsyneladende ikke så betydningsfulde. Deres gerninger fyldte mindre og kom ikke så mange til gode; men
de ville give os kærlighed og viste os –
forhåbentlig da! – mildhed, hjælpsomhed og trofasthed, så livet blev muligt for os og værd at leve. De gjorde
frem for alle andre vore dage til det, de
blev.
Hvad betyder de vise og mægtige imod
dem, der bar os til dåben og førte os
ved hånden gennem barndommen ind i
livet? Hvad betyder de, der har udført
vældige bedrifter imod den, der en bryllupsdag stillede sig ved vores side og
ikke veg fra os, før døden skilte os ad?
De, der lærte os Fadervor, før vi forstod
ordene. De, de ved vores side fulgte
med os til nadver. Det er dem, der fik
Guds lys til at skinne på os. De blev
som en rude, hvorigennem Guds kærlighed lyste på os. Vi mærker, at vi savner dem, og at vi tænker på dem med
glæde og taknemmelighed.
Niels Hausgaard skildrer i en sang et
besøg på en kirkegård en højsommer17

K i rk e n y t
dag. På en gammel tilgroet marmorplade med en næsten udvisket indskrift
fortælles, at her ligger Hartvig Mathiesen – født 1898 og død 1912. Der står,
at han er gemt, men ikke glemt. Han
havde sikkert store planer med sit liv.
Ingen véd, hvad han gik og drømte. 14
år blev lille Hartvig, inden han blev
gemt, men ikke glemt. Sådan slutter
Niels Hausgaard sit lille stemningsbillede.

fuld af mennesker, uden hvilke verden
ikke kunne have eksisteret. Alle dem,
der er gået forud for os, har på deres
egen måde bidraget til verden og til
vores liv. Og derfor er det også meget
udbredt efterhånden at sætte og tænde
et lys ved et familiegravsted her i Allehelgenstiden. Her i Strellev gør vi det
efter Alle Helgens Søndagens gudstjeneste ud på eftermiddagen, som solen
er på vej ned.
Én har engang sagt: ”Du dør først, når
Ordene på stenen: ”gemt” og ”glemt”
ingen tænker på dig længere.” Tak, du
får lov til at stå i al deres dobbelttydig- levende Gud, at vi kan tro på, at du behed. Som ord til mennesker holder de
varer enhver, som hører dig til, i din
ikke; for Hartvig blev både gemt og
tanke - de levende såvel som de døde glemt af mennesker; men ordene står
til en glædelig opstandelse på den livogså som Guds ord over det menneske- salige dag, du lader komme, når du vil.
liv, hvis lod det er engang at møde døden og gå i graven: Det liv og det men- Lad mig slutte med et lille digt af Greneske er gemt hos Gud, men aldrig
the Lisbjerg Thomsen:
glemt af Gud. Sådan forstået er ordene
udtryk for den tro og det håb, hvori vi ”Jeg dør en lille smule
tager afsked med vore kære og overgiver vore døde i Guds varetægt.
for hvert sekund, der går.
I et hæfte om børn og sorg, som Aalborg Stift har udgivet, indrammer en
Jeg bærer døden med mig
lille dreng, hvad sorg er: ”Meget hurtigt lod folk som om, alt er, som det
igennem livets år.
plejer; men hjemme hos os plejer far
ikke at være død …”.
En nat, måske en martsnat,
Det er netop den situation, alle som har
mistet, står i. Hverdagen fortsætter.
så mild af regn og tø
Udefra set som om intet var hændt;
men indefra set er der én, der mangler. skal jeg gå bort i mørket
Der er én, der er død og borte. Én, som
og
ikke plejer at være død.
holde op at dø.”
En irsk talemåde lyder: Kirkegården er
18

K i rk e n y t
I grunden betyder den time, vi dør: at vel ikke det værste at kunne gå hinanvi holder op med at dø; for her er døden i møde med: ”Du er en engel!”?
den ikke mere. Her er der kun liv tilbage. Evigt, lysgennemstrømmende liv
Jens Thue H. Buelund
fra og hos Gud.
Ja, lad os sammen tro på et evigt, lysgennemstrømmende liv hos Gud. Lad
os allerede tage den tro med os ud i
dagligdagen, så vi kan møde hinanden
dér i det små som gennemlyste, nylevende sjæle (jf. nr. 492 i DDS). Det er

Kom og syng med………
Sammen med Dorthe Lundgård
og Anne Grethe Christiansen
øves søndagens salmer kl. 10.00 på søndage, med gudstjeneste kl. 10.30.
Der kræves ingen forudsætninger, men vi
tilstræber en ”fast flok”, der har lyst til at
synge for ved 10.30 gudstjenesterne.

Første gang søndag den 17. januar 2016

Menighedsrådets medlemmer er:
Agnethe Jensen
7524 5062
Jens Krogh
7525 0280

Anders Peter Breum
Kristian Haahr
Birgitte Kudsk

7524 4482
7525 0017
7525 0069
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Aktivitetskalender
Strellev Kirke *
November:
1. Alle Helgens Gudstjeneste *
5. Åben skole i Lyne *
Januar:
20: Julemarked og basar *
13. Informationsmøde på Friskolen *
29. Adventsgudstjen. i Strellev Kirke 17. Syng sammen 1. gang *
og frokost i forsamlingshuset *
Februar:
December:
26. Vinterfest i Forsamlingshuset
5.
Julestue i Horne *
12. Julestue i Horne *
Vedr. jagtforen. og * se inde i bladet
31. Champagnegudstjen. i

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen
Bladet udkommer:
1. febr. 1. april 1. juni 1. sept. og 1. nov.
nov.
Indlæg modtages gerne og kan afleveres til Inger Jensen, Lynevej 56, tlf. 75 25 03 87
eller E-mail: iajensen@bbsyd.dk senest d. 10. i måneden før udgivelse.

